Zápis ze 4. zasedání 2020, konaného dne 25. 2. 2020
Přítomni: Bezouška, Jakl, Jaklová, Jehlička, Kasalová, Krejčí, Nastoupilová, Novák, Mencl,
Petrov, Poledníček, Šincl, Zvěřinová
Omluveni:
Ověřovatel: Bartoš

1. RRTV/2020/182/bla: Schválení programu 4. zasedání 2020
- Rada schvaluje program ve znění projednaných změn
13-0-0
2. RRTV/2019/628/smu: Ambit Media, a.s. / TV TERAPIE / TV / kabelové systémy / řízení
o udělení licence /NÚJ 25. 2. 2020 ve 13:30 hod.
- Rada uděluje společnosti Ambit Media, a.s., IČ: 27422160, se sídlem: Prusíkova
2577/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, licenci k provozování televizního vysílání, šířeného
prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; označení (název) programu:TV TERAPIE;
základní programová specifikace: Tematický program zaměřený na zdraví, zdravotnictví,
medicínu, lékařskou vědu, poskytování zdravotních služeb, dostupnost péče, práva
pacienta/pojištěnce, zdravý životní styl, cvičení, prevenci, moderní léčbu i samoléčbu;
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně; územní rozsah vysílání: Česká republika,
katastrální území České republiky podle vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu
katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků, v platném znění a všechny okresy podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním
členění státu, v platném znění; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; v rozsahu dle žádosti
doručené dne 4. září 2019 pod č.j. RRTV/10782/2019-vra a jejího doplnění ze dne 20.
prosince 2019 č.j. RRTV/15233/2019-vac a č.j. RRTV/572/2020-vra ze dne 16. ledna
2020.
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3. RRTV/2019/78/zab: Licenční řízení/RV/Mariánské Lázně město 98,8 MHz / 200 W,
Prachatice město 107,9 MHz / 100 W, Bruntál město 107,5 MHz / 100 W, Litomyšl 93,5
MHz / 100 W - veřejné slyšení od 13:40
- Rada na veřejném slyšení v řízení o udělení licence k provozování rozhlasového
vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Mariánské
Lázně město 98,8 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 12 42 32 / 49 56 53, Prachatice
město 107,9 MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 14 00 11 / 49 00 51, Bruntál město 107,5
MHz / 100 W souřadnice WGS 84: 17 28 14 / 49 59 55 a Litomyšl 93,5 MHz / 100 W
souřadnice WGS 84: 16 16 45 / 49 53 18 projednala se žadatelem otázky týkající se
programové skladby navrhované účastníkem licenčního řízení.
12-0-0
4. RRTV/2019/787/had: Emporia Style Kft./Televize Barrandov/24.7.2019/od 07:00
hodin/Klenot TV/možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.-PRIMAL SLEEP Dokazování 13:50 délka trvání 16 minut
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/787/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu teleshoppingového bloku Klenot TV, odvysílaného dne 24. července
2019 od 07:00 hodin na programu Televize Barrandov, respektive zhlédnutím části tohoto
bloku, kde byl prezentován doplněk stravy Primal Sleep Naturally.
10-0-0

5. RRTV/2019/784/had: Emporia Style Kft./KINO BARRANDOV/9.7.2019/od 12:41
hodin/Klenot TV/Multilady Normal Blood Pressure-dokazování 14:10- délka záznamu 25
minut
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/784/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu teleshoppingového bloku Klenot TV, odvysílaného dne 9. července
2019 od 12:41 hodin na programu KINO BARRANDOV, respektive zhlédnutím části
tohoto bloku, kde byl prezentován doplněk stravy Multilady Normal Blood Pressure.
11-0-0
6. RRTV/2019/786/had: Emporia Style Kft./GALERIE/16.7.2019/od 12:33 hodin/Klenot
TV/možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb. - Primal Man 60+ - Dokazování
14:35 délka záznamu 23:00 minut
- Rada v rámci řízení o přestupku spis. zn. RRTV/2019/786/had provedla důkaz
zhlédnutím záznamu teleshoppingového bloku Klenot TV, odvysílaného dne 16. července
2019 od 12:33 hodin na programu GALERIE, respektive zhlédnutím části tohoto bloku,
kde byl prezentován doplněk stravy Primal Man 60+.
10-0-0
7. RRTV/2019/780/rud: Emporia Style Kft./GALERIE/Klenot TV/16.7.2019/od 12:33 hodin
- DOKAZOVÁNÍ OD 14:55 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/780/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu teleshoppingového bloku Klenot TV odvysílaného dne 16. července 2019 v
čase od 12:33 hodin programu GALERIE, respektive zhlédnutím části tohoto bloku, kde
byl prezentován stříbrný přívěsek a náušnice se safírem a bílým topazem (v čase od
1:08:30 od začátku teleshoppingu).
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8. RRTV/2019/778/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/Moje zprávy,
reportáž "Když stát neví, co vše mu patří"/22.9.2019/od 19:25 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD
15:00 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/778/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu Moje zprávy odvysílaného dne 22. září 2019 od 19:25 hodin na
programu Televize Barrandov, respektive reportáže s názvem „Když stát neví, co vše mu
patří“.
11-0-0
9. RRTV/2019/776/rud: ČESKÁ TELEVIZE/ČT24/90´ČT24/Držení zbraně jako ústavní
právo?/17.9.2019/od 20:00 hodin - DOKAZOVÁNÍ OD 15:05 hodin
- Rada v rámci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2019/776/rud provedla důkaz zhlédnutím
záznamu pořadu 90 ČT24 (Devadesátka ČT24) odvysílaného dne 7. září 2019 od 20:00
hodin na programu ČT24, respektive části tohoto pořadu na téma „Držení zbraně jako
ústavní právo?“.
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10.
RRTV/2019/184/zab:
RADIO
UNITED
BROADCASTING
s.r.o./Country
MORAVA/RV/změna licence § 21 odst. 1. písm b) - Prostějov 88,8 MHz / 200 W na
Olomouc 88,8 MHz / 100 W - změna stanoviště a výkonu - Ru/116/04 - zastavení řízení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své působnosti dané ustanovením § 5
písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.") v platném znění, a dle
ustanovení § 66 odst. 1 a § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní
řád") vydala toto usnesení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zastavuje správní
řízení vedené se společností RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se
sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, ve věci žádosti č.j.
RRTV/3504/2019-vra o udělení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o
licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Country

MORAVA (licence Ru/116/04), a to se změnou územního rozsahu vysílání a souboru
technických parametrů spočívající ve změně souřadnic stanoviště kmitočtu Prostějov
88,8 MHz / 200 W, neboť účastník řízení vzal svou žádost zpět. Tímto odpadl důvod
správního řízení.
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11.
RRTV/2020/38/blu:
MEDIA
BOHEMIA
a.s./Rádio
BLANÍK
(sp.zn.
2013/992/zab)/RV/žádost o prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti
licence sp.zn. 2013/992/zab k vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu Moravské Budějovice 98,3 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
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12.
RRTV/2020/41/blu:
MEDIA
BOHEMIA
a.s./Rádio
BLANÍK
(sp.zn.
2013/990/zab)/RV/žádost o prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti
licence sp.zn. 2013/990/zab k vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu Český Krumlov 104,7 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
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13.
RRTV/2020/42/blu:
MEDIA
BOHEMIA
a.s./Rádio
BLANÍK
(sp.zn.
2013/991/zab)/RV/žádost o prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.,
IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, dobu platnosti
licence sp.zn. 2013/991/zab k vysílání programu Rádio BLANÍK prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu Prachatice 92,8 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
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14.
RRTV/2020/83/blu:
AZ
Media
a.s./ROCK
MAX
(licence
sp.zn.
2013/1000/zab)/RV/prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli AZ Media a.s., IČ:
25648837, se sídlem Palackého třída 908/119, Královo Pole, 612 00 Brno, dobu platnosti
licence sp.zn. 2013/1000/zab k vysílání programu ROCK MAX prostřednictvím vysílačů
na kmitočtu Opava město 97,3 MHz / 0,05 kW do 10. října 2025.
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15. RRTV/2020/89/blu: JUKE BOX, spol. s r .o./Radio Čas Rock (licence sp.zn.
2014/596/zab)/RV/prodloužení licence - rozhodnutí
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. b) a § 12 zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a v souladu s
ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydala toto rozhodnutí:
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodlužuje provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o.,

IČ: 25396676, se sídlem Karla Svobody 130/95, Plesná, 725 27 Ostrava, dobu platnosti
licence sp.zn. 2014/596/zab k vysílání programu Radio Čas Rock prostřednictvím
vysílačů na kmitočtu Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 0,1 kW do 10. října 2025.
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16. RRTV/2020/169/blu: Různí provozovatelé/rozhlasové vysílání; analýza obchodních
sdělení na potraviny, doplňky stravy, léky a na loterie a jiné podobné hry/zasedání
4/2020
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzami obchodních sdělení
odvysílaných provozovateli NONSTOP s.r.o. (program RÁDIO JIHLAVA; Jihlava-Hosov
101,1 MHz) dne 12. února 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Hitrádio Orion; Jeseník
88,1 MHz) dne 12. února 2020, RKR s.r.o. (program CLASSIC PRAHA; Praha 98,7 MHz)
dne 12. února 2020, MEDIA BOHEMIA a.s. (program Rádio BLANÍK; Pardubice 93,9
MHz) dne 12. února 2020, RADIO UNITED BROADCASTING s. r. o. (program KISS;
Praha 98,1 MHz) dne 12. února 2020 a JUKE BOX, spol. s r. o. (program Radio Čas
Rock; Ostrava město 99,9 MHz) dne 12. února 2020.
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17. RRTV/2020/160/smu: MTV NETWORKS s.r.o. / TV / družice, ZPS / žádost o předchozí
souhlas se změnou spol. smlouvy
- Rada uděluje provozovateli MTV NETWORKS s.r.o., IČ: 28970438, se sídlem: Perlová
371, 110 00 Praha 1, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádostech o licence
programů: NICK TOONS, č.j. RRTV/4111/2017-fia; NICK TOONS, č.j. RRTV/3314/2016SMU; Prima Comedy Central , č..j. RRTV/4195/2015-SMU; Paramount Channel, č.j.
sve/315/2014; MTV, č.j. FIA/2514/2014; MTV Dance International, č.j. SMU/1676/2014;
MTV Rocks International, č.j. SMU/1675/2014;MTV Hits International, č.j.
SMU/1678/2014; RTL Spike, č.j RRTV/3141/2016-SMU; Paramount Comedy, č.j.
RRTV/2850/2016-FIA; Paramount Channel, č.j. 2016/369/FIA/MTV; Prima Comedy
Central, č.j. RRTV/4352/2015-SMU; Comedy Central, č.j. RRTV/1981/2016-FIA; Comedy
Central Extra, č.j. FIA/2154/2012; Nickelodeon, č.j. sve/6917/09; Comedy Central
Hungary, č.j. sve/2051/2010; VH 1 European, č.j. sve/7049/09; Nickelodeon, č.j.
sve/7050/09; VH 1 Classic European, č.j. sve/7047/09; MTV Hungary, č.j.
zem/2059/2010; Comedy Central Family, č.j. RRTV/12328/2017-spm; Spike, č.j.
RRTV/15361/2017- smu; Nickelodeon, č.j. RRTV/7816/2018-fia; Comedy Central +1, č.j.
RRTV/3385/2019-zem; MTV, č.j. RRTV/2874/2019-zem; Comedy Central Extra, č.j.
RRTV/2865/2019-zem; Comedy Central, č.j. RRTV/2862/2019-zem; MTV Music 24, č.j.
RRTV/2867/2019-fia; Nick Jr. Peppa, č.j. RRTV/2869/2019-fia; Nicktoons, č.j.
RRTV/2872/2019-fia; Nick Jr., č.j. RRTV/2873/2019-fia; Nickelodeon, č.j.
RRTV/2875/2019-fia; NickToons,č.j. RRTV/9310/2019-fia; Paramount Channel, č.j.
RRTV/9309/2019-smu. sp. zn. RRTV/2017/743/smu, č.j. RRTV/13744/2017-smu, podle
ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně
společenské smlouvy, v rozsahu žádosti doručené dne 11. února 2020 pod č.j.
RRTV/2053/2020-vra.
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18. RRTV/2020/161/smu: Dragon Internet a.s. / převzaté vysílání / kabelové systémy /
zrušení registrace na žádost provozovatele
- Rada zrušuje podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.,
provozovateli Dragon Internet a.s., IČ: 27237800, se sídlem Kosmonosy, Pod Loretou
883, PSČ 29306, registraci sp. zn. 2010/1103/zem/DRA, č.j. zem/4025/2010 ze dne 23.
listopadu 2010, k provozování převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových
systémů ke dni 28. února 2020, a to na žádost provozovatele doručené dne 11. února
2020 pod č.j. RRTV/2046/2020-vra.
13-0-0

19. RRTV/2020/159/zem: Různí provozovatelé; Přehled doručených oznámení
- Rada se seznámila se čtyřmi oznámeními.
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20. RRTV/2019/896/smu: Různí provozovatelé / převzaté vysílání / oznámení změny
programové nabídky
- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů,
Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k
registraci sp. zn. RRTV/2019/395/smu, č.j. RRTV/8190/2019-smu ze dne 25. června
2019, spočívající v rozšíření programové nabídky o české televizní programy: AMC
Channel, Film+, Minimax, Spektrum, SPEKTRUM HOME, Sport1 Czechia and Slovakia,
SPORT2, TV PAPRIKA CZECH-SLOVAK, MTV European, Nicklelodeon, VH 1
European, VH 1 Classic European, TV ZAK, PRAHA TV, POLAR, CS Horror,
regionalnitelevize.cz, Disney channel, Mňau TV, Fashion TV, GOLF CHANNEL, LEO TV
HD; zahraniční televizní programy: Jim Jam, CBS Reality, Extreme Sports Channel,
History HD, Crime & Investigation, AXN, AXN White, AXN Black, The Fishing and Hunting
channel, Nick Jr., Nicktoons, Discovery Channel, TLC (Discovery TLC), ID (Discovery ID)
Animal Planet, Discovery Science, DTX (Discovery TurboxTra), Discovery Showcase HD,
Eurosport 1, Eurosport 2, Travel Channel, Fine Living, Food Network, MTV Rocks, MTV
Dance, MTV Hits, MTV Live HD, duck tv HD, Adventure TV, National Geographic HD, Nat
Geo Wild HD, France 24, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, cmusic, regiony+,
Park TV HD, Filmbox, Filmbox Premium, Filmbox Plus, Filmbox Family, Filmbox Extra
HD, Docubox HD, FightBox HD, Fast and Fun, Cartoon Network, CNN, BBC World,
Deutsche Welle, Euronews, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Auto-Motor Sport HD, Mezzo,
Mezzo live HD, Hustler SD, Hustler HD/3D, Private HD, Eroxxx; vysílání erotických
programů s časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně je v souladu s ustanovením § 32
odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že vysílání koncovému uživateli je dostupné
na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto
technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a
mladistvým; český rozhlasový program: ČRo Radio Retro, v rozsahu dle podání
doručeného dne 19. prosince 2019 pod č.j. RRTV/15208/2019-vra a doplnění
doručeného dne 13. února 2020 pod č.j. RRTV/2108/2020-vra.
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- Rada se dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. seznámila s oznámením
provozovatele převzatého vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových
systémů, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových
2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce
k registraci sp. zn. RRTV/2019/419/smu, č.j. RRTV/8188/2019-smu ze dne 25. června
2019 ZPS, spočívající v rozšíření programové nabídky o české AMC Channel, Film+,
Minimax, Spektrum, SPEKTRUM HOME, Sport1 Czechia and Slovakia, SPORT2, TV
PAPRIKA CZECH-SLOVAK, MTV European, Nicklelodeon, VH 1 European, VH 1 Classic
European, TV ZAK, PRAHA TV, POLAR, CS Horror, regionalnitelevize.cz, Disney
channel, Mňau TV, Fashion TV, GOLF CHANNEL, LEO TV HD; zahraniční televizní
programy: Jim Jam, CBS Reality, Extreme Sports Channel, History HD, Crime &
Investigation, AXN, AXN White, AXN Black, The Fishing and Hunting channel, Nick Jr.,
Nicktoons, Discovery Channel, TLC (Discovery TLC), ID (Discovery ID) Animal Planet,
Discovery Science, DTX (Discovery TurboxTra), Discovery Showcase HD, Eurosport 1,
Eurosport 2, Travel Channel, Fine Living, Food Network, MTV Rocks, MTV Dance, MTV
Hits, MTV Live HD, duck tv HD, Adventure TV, National Geographic HD, Nat Geo Wild
HD, France 24, Viasat Explore, Viasat History, Viasat Nature, cmusic, regiony+, Park TV
HD, Filmbox, Filmbox Premium, Filmbox Plus, Filmbox Family, Filmbox Extra HD,
Docubox HD, FightBox HD, Fast and Fun, Cartoon Network, CNN, BBC World, Deutsche

Welle, Euronews, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Auto-Motor Sport HD, Mezzo, Mezzo live
HD, Hustler SD, Hustler HD/3D, Private HD, Eroxxx; vysílání erotických programů s
časovým rozsahem vysílání 24 hodin denně je v souladu s ustanovením § 32 odst. 1
písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., tj. že vysílání koncovému uživateli je dostupné na
základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto
technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a
mladistvým; v rozsahu dle podání doručeného dne 19. prosince 2019 pod č.j.
RRTV/15209/2019-vra a doplnění doručeného dne 13. února 2020 pod č.j.
RRTV/2108/2020-vra.
12-0-0
21. RRTV/2020/163/poj: Různí provozovatelé / Souhrn podání 04/2020 rozhlas
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j.
RRTV/2003/2020-vra ohledně údajně neobjektivního a jednostranného informování o
ohrožení civilního letounu v syrském vzdušném prostoru v pořadu Noční Radiožurnál dne
8. 2. 2020. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s dotazem č. j.
RRTV/1845/2020-vra ohledně toho, proč se závěry Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání na stížnost č. j. RRTV/10072/2019-vra projednávanou na 15. zasedání roku 2019
tolik liší od závěrů Rady ČRo. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se
stížností č. j. RRTV/1735/2020-vra ohledně údajně nevyvážené reportáže odvysílané dne
30. 1. 2020 od 7:57 hod. na programu ČRo Plus. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
se seznámila se stížností č. j. RRTV/1734/2020-vra ohledně údajně nevyvážené
reportáže odvysílané dne 30. 1. 2020 od 10:00 hod. na programu ČRo Plus. Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání se seznámila se stížností č. j. RRTV/2078/2020-vra
ohledně údajné jazykové nevyváženosti skladeb vysílaných na programu ČRo Dvojka.
12-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně
údajně neobjektivního a jednostranného informování o ohrožení civilního letounu v
syrském vzdušném prostoru v pořadu Noční Radiožurnál dne 8. 2. 2020
(RRTV/2003/2020-vra), že věc odkládá.
11-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně
údajně nevyvážené reportáže odvysílané dne 30. 1. 2020 od 7:57 hod. na programu ČRo
Plus (RRTV/1735/2020-vra), že věc odkládá.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně
údajně nevyvážené reportáže odvysílané dne 30. 1. 2020 od 7:57 hod. na programu ČRo
Plus (RRTV/1734/2020-vra), že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání coby ústřední správní úřad v rámci své
kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ohledně
údajné jazykové nevyváženosti skladeb vysílaných na programu ČRo Dvojka
(RRTV/2078/2020-vra), že věc odkládá.
13-0-0
22. RRTV/2020/164/nej: Souhrn podání týkajících se televizního vysílání
- Rada se seznámila s těmito diváckými podněty, týkajícími se televizního vysílání,
doručenými v období od 3. do 17. února 2020 (celkem 38 podání): Česká televize prezentace subjektu Milion chvilek pro demokracii ve vysílání; AMC Networks Central
Europe s. r. o. / AMC CHANNEL HUNGARY (Maďarsko) - Bronxi mese (originální titul A
Bronx Tale, česká verze Příběh z Bronxu), 19. 11. 2019 od 18:40 hodin; FTV Prima, spol.
s r.o. / Prima - Superšéf: 24 hodin do pekla a zpět, 7. 2. 2020 od 20:15 hodin; Různí
provozovatelé - stížnost na vysílání pořadů s tematikou Třetí říše; Česká televize / ČT1 168 hodin, reportáž Úřednické milodary, 9. 2. 2020 od 21:50 hodin; FTV Prima spol. s
r.o./ Prima COOL a Prima MAX - film Už je tady zase, 8. 2. 2020 od 20:00 hodin, resp.
15. 2. 2020 od 9:10 hodin; Česká televize - informování o chřipkové epidemii; Česká
televize - úroveň zpravodajství obecně; Česká televize / ČT24 - Otázky Václava Moravec,
2. část, 9. 2. 2020 od 13:00 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA - Výměna manželek; FTV Prima
spol. s r.o. / Prima - reklama maminka, 3. 2. 2020, 18:48 hodin; FTV Prima spol. s r.o. /
Prima ZOOM - reklama Lidl, 5. 2. 2020, 16:13 hodin; TV Nova s.r.o. / NOVA - zobrazování
mrtvých zvířat; NOVA - reklama Vekra, 8. 2. 2020, 14:30 hodin; FTV Prima, spol. s r.o. /
Prima - reklama ČEZ, 12. 2. 2020, 18:53 hodin; Česká televize / ČT1, způsob informování
o projektu Ferznamka; TV Nova s.r.o. / Nova Action - Reklama Oktagon; Barrandov
Televizní Studio a.s. / Televize Barrandov - Telefonická soutěž na programu Barrandov;
Česká televize - údajně neobjektivní informování o soudním procesu D. Ratha; Praha TV
s.r.o. / Praha TV - reportáž o Rudné u Prahy, 12. 12. 2019; Barrandov Televizní Studio
a.s. / Televize Barrandov - teleshopping; FTV Prima, spol. s r.o. / Prima Krimi - vulgarismy;
Česká televize - Korespondence diváka s Českou televizí - zasláno Radě na vědomí;
Internet Mall, a.s. / MALL.TV - Extrémní starosta (Živě: Řeporyje); MTV NETWORKS
s.r.o. / Comedy Central Hungary - Family Guy, 30. 11. 2019.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním informace o chystané demonstraci spolku
Milion chvilek v pořadu Události na programech ČT1 a ČT24 dne 13. února 2020 od 19:00
hodin, že věc odkládá.
8-3-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central
Europe s. r. o., IČ: 27112501, sídlem: Praha 8 - Karlín, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, na
porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
tím, že dne 19. listopadu 2019 od 18:40 hodin na programu AMC CHANNEL HUNGARY
odvysílal pořad Bronxi mese (originální titul A Bronx Tale, česká verze Příběh z Bronxu),
který obsahoval vulgarismy a nadávky, v českém překladu např. „zkurvení negři“, „hajzle
černá“, „zatracený negře“ ve scéně s reakcí chlapců na černošské vrstevníky v
projíždějícím autobuse, „zkurvený bastarde“ ve scéně incidentu mezi mafiány (obojí v
rámci úseku 18:53:28-19:02:44 hodin), či „kurva“, „do prdele“, „zkurvysynu“ ve scéně bitky

mezi členy motorkářského gangu a mafiány (v rámci úseku 19:52:55-19:57:55 hodin), a
další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují
vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu
nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne.
Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č.
231/2001 Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ:
481 15 908, sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, na porušení
ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne
7. února od 20:15 hodin na programu Prima odvysílal pořad Superšéf: 24 hodin do pekla
a zpět, který obsahoval vulgarismy a nadávky, např. „z prdele“ (čas 7:30 minuty od
začátku pořadu), „ty vole“ (5:30, 7:40, 8:20, 14:10, 14:45, 22:30, 45:31, 46:45, 47:04,
48:20), „hovno“ (8:40, 18:04), „ojebávat“ (12:50, 14:50), „píčo“ (13:08, 19:11), „sračku“
(15:42), „na píču“ (17:40), „mrdat“ (15:04), „do prdele“ (20:50, 23:19, 47:58), „ve sračkách“
(21:59), „srát“ (22:12), „neserte“ (24:01), „prdel“ (24:12), „sere“ (25:01), „do hajzlu“
(47:20), „pičuse“ (45:06), a další, čímž porušil povinnost nezařazovat do programů pořady
a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z
hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné vysílat pouze v době od
22:00 do 06:00 druhého dne. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení
upozornění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním dokumentárních pořadů o německém
nacionálním socialismu a druhé světové válce na různých televizních programech, že věc
odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním filmu Už je tady zase dne 8. 2. 2020 od
20:00 hodin na programu Prima COOL a 15. 2. 2020 od 9:10 hodin na programu Prima
MAX, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného způsobem informování o chřipkové epidemii ve vysílání
České televize, že věc odkládá.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
„zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného zaujatým politickým informováním v rámci zpravodajství
České televize, že věc odkládá.
11-0-2
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce, 9. 2.
2020 od 13:00 hodin na programu ČT24, že věc odkládá.
12-1-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného pojmenováním pořadu Úplně debilní zprávy na
programu Prima COOL, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného vysíláním pořadu Výměna manželek na programu
NOVA, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy na produkt Maminka na programu
Prima dne 3. 2. 2020 od 18:48 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy Lidl na programu Prima dne 5. 2.
2020 od 16:13 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci

možného přestupku spáchaného odvysíláním reportáže o mrtvém psovi na programu
Nova, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy Vekra na programu NOVA dne 8.
2. 2020 od 14:30 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci
možného přestupku spáchaného odvysíláním reklamy ČEZ na programu Prima dne 12.
února 2020 od 18:53 hodin, že věc odkládá.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700,
na porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a stanoviska RRTV
z podzimu roku 2014 dle § 5 písm. z) zákona č. 231/2001 Sb. právního stanoviska k
výkladu ustanovení § 48 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., jímž se politická
obchodní sdělení ve vysílání zakazují, odvysíláním zprávy o připravované demonstraci
Spolku Milion chvilek, zařazené v pořadu Události dne 13. února 2020 na programu ČT1
a ČT24. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení této výzvy.
3-4-4
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a
v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem
Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení, podle jakých hledisek
je určováno, o kterých konkrétních akcích, pořádaných v rámci aktivit občanské
společnosti, bude ve zpravodajství České televize informováno, a v jaké intenzitě, resp.
na základě jakých kritérií dochází k výběru událostí, které budou zpravodajsky pokryty
(včetně oznámení o datu a místu konání akce) ze širokého spektra občanských protestů,
demonstrací, slavností, petičních akcí, veřejných shromáždění apod. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
5-2-4
23. RRTV/2020/168/tic: AMC Networks Central Europe s.r.o. / analýza kontinuálního
záznamu vysílání programu Sport1 Hungary ze dne 28. listopadu 2019 v časovém úseku
od 10:00 do 22:00 hodin
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou kontinuálního
záznamu vysílání programu Sport1 Hungary provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o. ze dne 28. listopadu 2019 v časovém úseku od 10:00 do 22:00 hodin.
13-0-0

24. RRTV/2020/23/vhu: Kvóty pro evropská díla 2019
- Rada se seznámila s naplňováním požadavků na zastoupení evropské tvorby ve
vysílání provozovatelů celoplošného televizního vysílání prostřednictvím pozemních
vysílačů, provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, resp.
prostřednictvím družice a kabelových rozvodů, a provozovatelů vysílání prostřednictvím
zvláštních přenosových systémů v roce 2019.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele Československá filmová
společnost, s.r.o., IČ: 27168425, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 831/21, PSČ 11360,
na porušení licenčních podmínek licence spis. zn. 2013/9/zem/Čes, č.j. zem/336/2013,
ve znění pozdějších změn, opravňující k vysílání programu CS Mystery (dříve kinoSvět),
neboť v roce 2019 činila evropská díla na programu CS Mystery (kinoSvět) 51,45 %,
přestože licence předpokládá více než 60 % těchto děl z celkového vysílacího času
programu. Rada stanovuje lhůtu k nápravě do 31. prosince 2020, a to tak, aby na
programu CS Mystery za kalendářní rok 2020 byla evropská díla zastoupena minimálně
60 %.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele AMC Networks Central
Europe s.r.o., IČ: 27112501, se sídlem Praha, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, na porušení
§ 47 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady v
rámci dat, jimiž předložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl a údaje o počtu
a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, na programech
provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o za rok 2019, neposkytl informace
identifikující výrobce těchto děl. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní ode dne doručení
tohoto upozornění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), v
platném znění, a na základě ustanovení § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, žádá provozovatele PK 62, a.s., IČ 26211416, sídlem Bohdalecká 1420, 10100,
Praha, o podání vysvětlení k údajům, jimiž dokládá naplnění povinností dle §§ 42 - 44
zákona č. 231/2001 Sb. na programu LEO TV v roce 2019. Konkrétně Rada žádá o
vysvětlení, jak je možné, že poskytnuté údaje jsou totožné s údaji poskytnutými za rok
2018, a dále, jak je možné, že v rámci těchto dat jsou jako evropská nezávislá díla mladší
5 let vyznačena i díla vyrobená v roce 2013. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30
dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit
s provozovatelem Magical roof s.r.o., IČ 04899784, sídlem Pobřežní 297, 18600, Praha,
řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona
č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na výzvu Rady předložil pouze údaje o
procentuálním zastoupení a celkovém vysílacím čase evropských děl, evropských

nezávislých děl a evropských nezávislých děl mladších 5 let na programu JOJ Family v
roce 2019, ale neposkytl přehledy identifikující tato díla a jejich výrobce
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit
s provozovatelem Hudební televize, s.r.o., IČ 28938071, sídlem Pod Klamovkou 1268,
15000, Praha 5, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 47 odst. 1 písm.
a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na výzvu Rady
nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto
děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady,
které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu
nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců
těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od
jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých
děl, a to vše za rok 2019 k televiznímu programu Retro Music Television.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele TELEPACE s.r.o., IČ
26849755, sídlem Kostelní náměstí 1839, 70200, Ostrava, na porušení § 47 odst. 1 písm.
a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., neboť provozovatel na výzvu Rady nepředložil
údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich
výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými
výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které
prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo
nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto
děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž
výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to
vše za rok 2019 k televiznímu programu TV NOE. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 10 dní
ode dne doručení tohoto upozornění.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,
zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit
s provozovatelem MWE Networks International s.r.o., IČ 07334800, sídlem Krakovská
1392, 110 00, Praha, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení § 47 odst. 1
písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že na výzvu
Rady nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace
těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených
nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady,
které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu
nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců
těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od
jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých
děl, a to vše za rok 2019 k televiznímu programu POWER TV.
13-0-0

25. RRTV/2020/171/hli: ANALÝZA OBCHODNÍCH SDĚLENÍ – LISTOPAD 2019
- Rada se seznámila s výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2019.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Provident
Financial s.r.o., IČ 25621351, sídlem Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, řízení o
přestupku pro možné porušení § 2 odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., čehož se mohl dopustit
zadáním reklamního spotu „Provident - renta“, odvysílaného dne 11. listopadu 2019 v
čase 11:24:27 hodin na programu NOVA, který může být v rozporu s dobrými mravy,
neboť lákáním na možné atraktivní výhry ve vánoční soutěži chce přimět spotřebitele k
čerpání půjčky. Odrazuje jej tak od přiměřeně racionálního a důkladně zváženého
spotřebitelského rozhodnutí, nezbytného zejména před uzavřením smlouvy o poskytnutí
nebankovního produktu mezi spotřebitelem a poskytujícím subjektem, a to především
prostřednictvím kombinace obrazové složky (zábava, oslava, pozitivní propagace možné
výhry - roční renty, za níž výherce zakoupil sekačku, a pomohl tak svému týmu) a
komentářem („Pučice slaví, a to ještě neví, že Fanda vyhrál roční rentu a koupil za ní
sekačku pro svůj tým“, „A co s výhrou uděláte vy?“, „Hrajte s Providentem o roční rentu a
další stovky cen. Zkuste třeba půjčku Start, je úplně zdarma. Provident, spolu se
domluvíme.“). Taková forma reklamní nabídky potlačuje nutnost pečlivého zvážení všech
okolností a možných důsledků čerpání půjčky. Spotřebitel je naváděn a motivován, aby
jednal proti zásadám finanční gramotnosti, které jej mají chránit před tím, aby se nedostal
do tíživé finanční situace. Takovou reklamní strategii je nutno považovat za nemravnou,
a to tím spíš, je-li tak činěno ze zištných důvodů zadavatele reklamy, který sleduje jen své
ekonomické zájmy, resp. zisk.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své kompetence dané
§ 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č.
468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných
předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016
Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem obchodního sdělení, společností Palírna U
Zeleného stromu a.s., IČ 27336760, sídlem Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07
Ústí nad Labem, řízení o přestupku pro možné porušení § 4 písm. d) zákona č. 40/1995
Sb., kterým se stanoví, že reklama na alkoholické nápoje nesmí vytvářet dojem, že
spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, kterého se
mohl dopustit zadáním reklamního spotu s motivem „Hanácká vodka - Pure Silvestr
Spirit“, který byl odvysílán dne 27. listopadu 2019 v čase 17:16:14 hodin na programu
Prima, neboť předmětné obchodní sdělení obsahuje explicitní výzvu známého zpěváka a
moderátora Matěje Rupperta k využití možností, které nabízí noční život, respektive k
zapojení se do noční zábavy („Být mezi přáteli, to je můj styl, večer je přede mnou, už
aby byl, život je krátkej, tak pojď žít, bavit se, zasmát se, zapařit, neboj se předvést pár
tanečních kroků, rozjedem spolu mejdan roku“). Matěj Ruppert je zde vyobrazen jako
ústřední postava, na kterou je postupně soustředěna veškerá pozornost. Jeho vzor
ostatní nadšeně následují, a to až do prostředí baru, kde se baví společnými tanečními
kroky. Celé obchodní sdělení je prostoupeno motivem Hanácké vodky v různých
podobách (úvodní záběr, plakáty před barem, průchod zaplněný lahvemi, dominantní
označení na barovém pultu či závěrečná vizuální informace a komentář). Motiv Hanácké
vodky je zde jednoznačně zřejmý, nepřehlédnutelný a prakticky všudypřítomný. Taktéž je
zde využito zvukového i obrazového spojení „Hanácká vodka, Pure Silvestr Spirit“, které
vyvolává dojem, že právě Hanácká vodka, tedy alkoholický nápoj, je ryzím tajemstvím

dobré (silvestrovské) zábavy. Obchodní sdělení tak vytváří dojem, že spotřeba alkoholu
přispívá ke společenskému úspěchu.
12-0-1
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), a na základě § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá provozovatele vysílání, společnost Stanice
O, a.s., IČ 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, o podání
vysvětlení ohledně části vysílání s motivem „mobil.cz - soutěž“, která byla odvysílána dne
30. listopadu 2019 v čase 14:20 hodin na programu O („Óčko“) a která, oddělena
předělem provozovatele, předcházela oznámení sponzora programu s motivem
„mobil.cz“. Rada žádá o informaci, o jaký typ obsahu se jedná v případě popisované části
vysílání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této žádosti.
13-0-0
26. RRTV/2019/739/kus: ČT24 - 90 ČT24 - Ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana objektivita a vyváženost - vysvětlení
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozorňuje provozovatele
ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700,
na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil
odvysíláním pořadu 90ČT24 dne 26. září 2019 od 20:05 hod. na programu ČT24, neboť
součástí pořadu byl blok zaměřený na výsledek hlasování poslanců o ústavní žalobě na
prezidenta Miloše Zemana, který vyzněl nevyváženě ve prospěch podání ústavní žaloby
v důsledku rozhovoru s emeritním ústavním soudcem Stanislavem Balíkem, během
něhož moderátorka dostatečně neplnila roli kvalifikovaného oponenta. Divák tudíž mohl
nabýt dojmu, že názor soudce vychází z obecně respektovaných faktů a neexistuje k
němu věcná oponentura. Rada stanovuje lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení této
výzvy.
3-3-4
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se coby ústřední správní úřad v rámci své
působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č.
231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o
přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s
provozovatelem ČESKÁ TELEVIZE, IČ 00027383, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha
4, PSČ 14700, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31
odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu 90ČT24
dne 26. září 2019 od 20:05 hod. na programu ČT24, neboť součástí pořadu byl blok
zaměřený na výsledek hlasování poslanců o ústavní žalobě na prezidenta Miloše
Zemana, který vyzněl nevyváženě ve prospěch podání ústavní žaloby v důsledku
rozhovoru s emeritním ústavním soudcem Stanislavem Balíkem, během něhož
moderátorka dostatečně neplnila roli kvalifikovaného oponenta. Divák tudíž mohl nabýt
dojmu, že názor soudce vychází z obecně respektovaných faktů a neexistuje k němu
věcná oponentura.
3-3-5
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen
zákon č. 231/2001 Sb.), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci

možného přestupku spočívajícího odvysílání pořadu 90ČT24 dne 26. září 2019 od 20:05
hod. na programu ČT24, že věc odkládá.
8-2-1
27. RRTV/2019/800/kus: Emporia Style Kft. - KINO BARRANDOV - Klenot TV 9.7.2019 srovnání cen - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Emporia Style Kft., IČO: 01-09170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, související s
teleshoppingem Klenot TV, odvysílaným 9. 7. 2019 ve 12:41 hodin na programu KINO
BARRANDOV, se zbožím jakého prodejce srovnávala v čase 1:18:45 hod od začátku
záznamu moderátorka nabízený přívěsek a náušnice prostřednictvím displeje mobilního
telefonu, a jaké konkrétní vlastnosti mělo toto zboží na displeji telefonu (náušnice s
popiskem PALMA ROSE DE FRANCE AMETHYST AND WHITE SAPPHIRES
BRIOLETTES za 2300 dolarů a prsten s popiskem BARCELONA ROSE DE FRANCE
AMETHYST COCKTAIL RING za 3600 dolarů).
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) coby ústřední správní úřad v
rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v
souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a
řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit se zadavatelem
obchodního sdělení, společností Emporia Style Kft., IČO: 01-09-170422, se sídlem 1012
Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, (dále „obviněný“), řízení o přestupku z
moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se
mohl dopustit zadáním reklamy, respektive teleshoppingu Klenot TV odvysílaného dne 9.
7. 2019 ve 12:41 hodin na programu KINO BARRANDOV, který může být nekalou
obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 3 a § 5 odst.
1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Moderátorka v teleshoppingu v čase
1:18:45 hod od začátku záznamu otočila na kameru displej mobilního telefonu, kde byly
vyobrazeny dva šperky, náušnice s popiskem PALMA ROSE DE FRANCE AMETHYST
AND WHITE SAPPHIRES BRIOLETTES za 2300 dolarů, a prsten s popiskem
BARCELONA ROSE DE FRANCE AMETHYST COCKTAIL RING za 3600 dolarů.
Fotografie doplnila tímto komentářem: „Takže Rose de France ametyst, vážené dámy,
2300 dolarů. Pojďme výše. Prsten, Rose de France ametyst, 3600 dolarů. O čem se tady
bavíme? Spočítejte si to, tohle je realita. Takhle stojí ty klenoty na trhu. Vážené dámy,
hned během vteřinky vám přepočítám, kolik stál ten prsten. 81 tisíc korun. Podívejte, tady
máte zlato, máte tady taktéž Rose de France ametyst a stojí 11555 korun. To není o tom,
že to je jiný kámen, to je stejný kámen, stejné zlato. Je na tom ale důležitá jedna věc. My
máme ceny od zbytečných poplatků úplně ošetřené. Vy máte velkou příležitost tady
reagovat na klenoty, které byste si třeba v životě nemohli koupit. Přívěsek si řeknete, že
je překrásný, ale třeba devadesát sto tisíc byste za něj nikdy nedali. Ale přitom tolik stojí.
Vy máte možnost investice. Oba dva tyto drahokamy mají svoji hodnotu. Drahokam a
zlato samozřejmě..." Šperky, jež moderátorka prezentovala na displeji mobilního telefonu,
jsou však na trhu nabízeny za podstatně nižší částky, neboť náušnice PALMA ROSE DE
FRANCE AMETHYST AND WHITE SAPPHIRES BRIOLETTES jsou běžně nabízeny za
2300 hongkongských dolarů a prsten BARCELONA ROSE DE FRANCE AMETHYST
COCKTAIL RING za 3600 hongkongských dolarů, tedy v přepočtu na české koruny za
řádově nižší částky, než jaké uvedla moderátorka. Tím, že moderátorka provedla
přepočet na české koruny za použití kurzu amerického dolaru, uvedla věcně nesprávnou
informaci, což mohlo uvést diváky v omyl ohledně skutečné hodnoty nabízených
produktů, a spotřebitelé tak mohli učinit rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinili.
13-0-0

28. RRTV/2019/803/kus: Emporia Style Kft. - Barrandov NEWS + GALERIE - Klenot TV
25.8.2019 - počet nabízených kusů - vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením společnosti Emporia Style Kft., IČO: 01-09170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, souvisejícím s
teleshoppingovými bloky Klenot TV, odvysílanými 25. 8. 2019 v 15:24 hodin na
programech Barrandov NEWS a GALERIE, zda byl počet nabízených kusů v obchodním
sdělení společný pro oba teleshoppingy, nebo zadavatel prostřednictvím zmíněných dvou
programů nabízel dvě nesouvisející skupiny produktů.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá společnost Emporia Style Kft., IČO: 01-09170422, se sídlem 1012 Budapest, Márvány u. 17., DIČ: 12239856-2-41, o podání
vysvětlení související s teleshoppingovými bloky Klenot TV, odvysílanými 25. 8. 2019 v
15:24 hodin na programech Barrandov NEWS a GALERIE, zda byl počet nabízených
kusů v obchodním sdělení společný pro oba teleshoppingy, nebo zadavatel
prostřednictvím zmíněných dvou programů nabízel dvě nesouvisející skupiny produktů.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
29. RRTV/2019/839/loj: Nova plus 1_3.10.19_Neodvysílání - Námořní vyšetřovací
služba_Odklon od LP_žádost o podání vysvětlení
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele TV Nova s. r. o. (č.j.
RRTV/1703/2020-vra), z jakých důvodů nebyl odvysílán na programu Nova +1 dne 3.
října 2019 v čase od 16:55 hodin pořad Námořní vyšetřovací služba a místo toho byla do
vysílání zařazena znělka programu Nova +1, čímž došlo k odklonění od licenčních
podmínek programu Nova +1.
13-0-0
30. RRTV/2019/653/rud: FTV Prima, spol. s r.o./evropská tvorba 2018/kontrola plnění
povinností - VYSVĚTLENÍ
- Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ
48115908, se sídlem Praha, Na žertvách 132, PSČ 18000, v souvislosti s údaji, jimiž
provozovatel dokládal naplnění povinností stanovených §§ 42 - 44 zákona č. 231/2001
Sb. na svých programech za kalendářní rok 2018, respektive s vysvětlením, na základě
jakých skutečností provozovatel identifikuje odvysílané pořady jako evropská díla, která
poté zařazuje do výkazů evropské tvorby, když mu dle jeho vlastní slov (viz podání
vysvětlení ze dne 14. listopadu 2019, sp.zn. RRTV/2019/653/rud) není u některých
pořadů vůbec znám jejich výrobce.
13-0-0
31. RRTV/2019/817/rud: Barrandov Televizní Studio a.s./Televize Barrandov/reklama
"Audisin"/5.8.2019/od 12:53:05 hodin
- Rada se seznámila s odpovědí společnosti ProductMedia s.r.o., IČO: 24803812, se
sídlem Praha 9 Vysočany, Za Lidovým domem 86/2, PSČ 190 00, na žádost Rady o
podání vysvětlení ve věci reklamního spotu s motivem „Audisin“ odvysílaného dne 5.
srpna 2019 v čase od 12:53:05 hodin na programu Televize Barrandov.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) jako orgán dozoru pro oblast
regulace reklamy dle § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně
a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1995 Sb.), a na základě § 137 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá zadavatele reklamy, společnost Direct Group

S.A., Salduba Building, Third Floor, 53rd East Street, Marbella, Panama City, Panama, o
podání vysvětlení, na jakém principu funguje zesilovač Audisin propagovaný v reklamním
spotu s motivem „Audisin“ odvysílaném dne 5. srpna 2019 v čase od 12:53:05 hodin na
programu Televize Barrandov, a jaký je způsob jeho používání, dále o vysvětlení,
respektive doložení pravdivosti v reklamě uváděných tvrzení, že nabízený přístroj
„zesiluje lidskou řeč“ a „eliminuje zbytečný hluk“, a dále o vysvětlení v reklamě uváděné
informace „Poplatek za připojení dle ceníku provozovatele“, tedy zda se daný poplatek
vztahuje ke službě zesilovače, či k ceně za telefonické spojení apod. Rada stanovuje
lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.
13-0-0
32. RRTV/2020/102/loj: AMC_Film_10.12.2019_20.35_Santa je úchyl_32 1 j_upozornění
vulgarizmy
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele AMC Networks Central Europe s. r. o. č.j.
RRTV/1704/2020-vra na upozornění (č.j. RRTV/785/2020-loj) na porušení povinnosti
nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě
uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však
možné vysílat pouze v době od 22:00 do 06:00 druhého dne, kterého se dopustil
odvysíláním pořadu Santa je úchyl dne 10. prosince 2019 od 20:35 hodin na programu
Film+.
13-0-0
33.
RRTV/2019/885/rud:
MTV
NETWORKS
s.r.o./Comedy
Central
(Rumunsko)/neoznačování programových upoutávek odpovídajícím varovným znakem
- Rada se seznámila s reakcí provozovatele MTV NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se
sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha 1, na výzvu Rady, jíž byl vyzván k dodržování
přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem
Rumunska, konkrétně čl. 28 usnesení CNA č. 220/2011, který stanovuje, že programové
upoutávky pořadů označených znaky AP, 12, 15 a 18 mají být též opatřeny odpovídajícím
varovným znakem, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním programové upoutávky
na pořad Comedy Club (opakovaně ve dnech 10., 13., 17. a 25. srpna 2019) na programu
Comedy Central (směřovaného na území Rumunska).
13-0-0
- Rada nadále trvá na výzvě vydané provozovateli vysílání, společnosti MTV
NETWORKS s.r.o., IČ 28970438, se sídlem Perlová 371/5, 110 00 Praha 1, jakožto
provozovateli programu Comedy Central, směřovaného na území Rumunska a
vysílaného na základě rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2016 o udělení licence k
provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice (č. j. RRTV/1981/2016FIA, spis. zn. 2016/524/FIA/MTV), jíž byl vyzván k dodržování přísnějších pravidel
obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Rumunska, konkrétně čl. 28
usnesení CNA č. 220/2011, který stanovuje, že programové upoutávky pořadů
označených znaky AP, 12, 15 a 18 mají být též opatřeny odpovídajícím varovným
znakem, k čemuž nedošlo v souvislosti s odvysíláním programové upoutávky na pořad
Comedy Club (opakovaně ve dnech 10., 13., 17. a 25. srpna 2019).
12-0-1
34. RRTV/2020/37/rud: ČESKÁ MUZIKA spol. s r.o./ŠLÁGR TV/RIOCATH FNDB
a.s./28.9.2019/od 12:58:15 hodin - posouzení ČNB
- Rada se seznámila s odpovědí České národní banky na žádost Rady o součinnost ve
věci reklamního spotu s motivem nabídky akcií RIOCATH FNDB odvysílaného dne 28.
září 2019 v čase 12:58:15 hodin na programu ŠLÁGR TV.
13-0-0

35. RRTV/2019/534/rud: Výzva veřejné ochránkyně práv ve věci záznamu vysílání
programu Jihočeská televize
- Rada se seznámila s výzvou veřejné ochránkyně práv ve věci záznamu vysílání
programu Jihočeská televize.
13-0-0
- Rada schválila odpověď veřejné ochránkyni práv ve věci záznamu vysílání programu
Jihočeská televize.
13-0-0
36. RRTV/2020/165/bur: Kancelář veřejného ochránce práv - TV Nova s. r.
o./NOVA/Výměna manželek
- Rada se seznámila s dotazem Kanceláře veřejného ochránce práv, týkajícím se pořadu
Výměna manželek, vysílaného na programu NOVA provozovatele TV Nova s. r. o.
13-0-0
37. RRTV/2020/167/loj: Vývoj evropského mediálního prostoru 1Q 2020
- Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za první
čtvrtletí kalendářního roku 2020.
13-0-0
38. RRTV/2020/162/loj: IRIS samo a koregulace
- Rada se seznámila s obsahem Zprávy Evropské audiovizuální observatoře „Self- and
Co-regulation in the new AVMSD“.
13-0-0
39. RRTV/2020/178/kus: Screening AVMSnV - listopad a prosinec 2019
- Rada se seznámila se zprávou o screeningu audiovizuálních mediálních služeb na
vyžádání umístěných na stránkách www.polar.cz, www.dakr-tv.cz, www.vzpravy.cz,
www.rferl.org,
www.ahp.cz,
www.autosalon.tv,
www.bluetv.cz,
www.cico.tv,
www.dkt.dubnany.eu,
www.hbogo.ro,
www.infotvbrno.cz,
www.mall.tv,
www.sledovanitv.cz,
www.sumperk24.cz,
www.iprima.cz/videopujcovna
a
www.luziceuhodonina.cz za období listopad a prosinec 2019.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele CICO s.r.o.,
IČ: 07006039, se sídlem K Pivovaru 398, 251 67, Pyšely, o podání vysvětlení jakým
způsobem naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb.,
tj. jakým způsobem umožňuje příjemcům služby CICO TV, umístěné na internetové
adrese www.cico.tv, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem dohledu
nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele Internet
Mall, a.s., se sídlem U garáží, č.o.1, č.p.1611, Praha 7, 17000, CZ, o podání vysvětlení
jakým způsobem naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010
Sb., tj. jakým způsobem umožňuje příjemcům služby MALL TV, umístěné na internetové
adrese https://tv.mall.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že orgánem
dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada. Rada
stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.

13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
konstatuje, že služba umístněná na stránkách www.sumperk24.cz, poskytovatele TV
Šumperk, z.s. IČ:07218711, se sídlem Šmeralova, č.p.766, 787 01 Šumperk, Česká
republika, nenaplňuje definiční znaky audiovizuální mediální služby na vyžádání ve
smyslu § 2 zákona č. 132/2010 Sb.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá Obec Lužice, IČ:
44164343, se sídlem Česká 592/1, Lužice, PSČ 696 18, o podání vysvětlení jakým
způsobem naplňuje povinnost stanovenou § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 132/2010 Sb.,
tj. jakým způsobem umožňuje příjemcům služby Infokanál, umístěné na internetové
adrese www.luziceuhodonina.cz, snadný, přímý a trvalý přístup k informaci o tom, že
orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je
Rada. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení výzvy.
13-0-0
40. RRTV/2020/179/fej: Kvóty - evropská tvorba / Plnění § 7 a § 6 odst. 4 zákona č.
132/2010 Sb. za rok 2019
- Rada se seznámila se zprávou týkající se plnění § 7 a § 6 odst. 4 zákona č. 132/2010
Sb. za rok 2019.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání B-TV,
umístěné na internetové adrese http://www.b-tv.cz, společnost AIDEM Vyšší odborná
škola televizní Brno a. s., IČ 276 95 964, se sídlem Vídeňská 51/122, Brno, PSČ 619 00,
o podání vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění
povinnosti stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode
dne doručení této výzvy.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
TVARCHITECT.com, umístěné na internetové adrese www.tvarchitect.com, společnost
Living Media s.r.o., IČ 064 10 537, se sídlem Jateční 862/32, Plzeň, PSČ 301 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti
stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
této výzvy.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele audiovizuální mediální služby na vyžádání
TVBYDLENI.cz, umístěné na internetové adrese www.tvbydleni.cz, společnost TV

Bydlení s.r.o., IČ 048 65 723, se sídlem Jateční 862/32, Plzeň, PSČ 301 00, o podání
vysvětlení, z jakého důvodu nepředložil Radě zprávu o způsobu plnění povinnosti
stanovené ust. § 7 odst. 1, 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních
službách na vyžádání. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení
této výzvy.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele Československá filmová společnost, s.r.o., IČ 271 68
425, se sídlem Václavské náměstí 831/21, Praha, PSČ 110 00, o podání vysvětlení, z
jakého důvodu zaslal Radě pouze údaje týkající se hlášení podílu evropské tvorby v
katalogu pořadů audiovizuální mediální služby na vyžádání FILM POPULAR /
www.filmpopular.cz, když Rada eviduje rovněž služby portál CS Mini / www.csmini.cz a
Portál CS Film / www.csfilm.cz. A v případě, že poskytování služeb bylo ukončeno, či
došlo ke změnám údajů, z jakého důvodu nebyly oznámeny nové skutečnosti, jak ukládá
§ 5 odst. 4 zákona č. 132/2010 Sb. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode
dne doručení této výzvy.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání, v platném znění, a na základě ustanovení § 137 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, žádá poskytovatele HBO Europe s.r.o., IČ 614 66 786, se sídlem Jankovcova
1037/49, Praha, PSČ 170 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu doposud Radě
neoznámil poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání HBO ON DEMAND
BULGARIA. Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
13-0-0
41. RRTV/2020/177/tic: ALLTOYS, spol. s r.o. / analýza služby www.bambuletv.cz
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se seznámila s analýzou služby Internetová
YouTube televize, umístěné na internetové adrese www.bambuletv.cz, poskytovatele
ALLTOYS, spol. s r.o.
13-0-0
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané
ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 132/2010 Sb.), v platném znění,
a na základě § 137 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, žádá poskytovatele
audiovizuální mediální služby na vyžádání Internetová YouTube televize, umístěné na
internetové adrese www.bambuletv.cz, společnost ALLTOYS, spol. s r.o., IČ 46982671,
sídlem Na Rybníčku 1364/12, Praha 2, PSČ 120 00, o podání vysvětlení, z jakého důvodu
nezajistil, aby audiovizuální obchodní sdělení (reklama) s názvem Lolipopz: Lollyboxing
45 - LEGO Friends CUBES - NOVÉ sběratelské boxíky!, umístěné v rámci služby v
kategorii „unboxingy“, bylo snadno rozpoznatelné, a dále, jakým způsobem na
internetových stránkách služby zajišťuje plnění povinnosti dle ustanovení § 8 odst. 1
písm. a) zákona č. 132/2010 Sb., tj. jakým způsobem zajišťuje, aby audiovizuální
obchodní sdělení obsažená v rámci jím poskytované služby byla snadno rozpoznatelná.
Rada stanovuje lhůtu k podání vysvětlení 20 dní ode dne doručení výzvy.
13-0-0
ověřovatel:
P. Bartoš

